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Mededelingen

Bent u een gedupeerde ouder of toeslag-
partner van de kinderopvang toeslagaf-
faire? Zo ja, dan is het belangrijk dat u 
dit bericht leest! 

Gedupeerde ouders/toeslagpartners  van 
de kinderopvang toeslaga� aire,  waar-
van de pauzeknop  voor de invordering 
van schulden (moratorium)  op 12 febru-
ari  2022  eindigt,  hebben hierover een 
brief van de Belastingdienst  ontvangen. 
In deze brief vraagt de Belastingdienst aan 
deze ouders/toeslagpartners  om vanaf 5 ja-
nuari 2022 hun  openstaande  private  schul-
den en achterstallige betalingen in te dienen 
bij het online loket private schulden van SBN 
(www.sbn.nl). 

Het betreft hier:
• Schulden bij organisaties die geen over-

heid  zijn.  Dit zijn bijvoorbeeld  schul-
den die u bij een postorderbedrijf als Bol.
com heeft of een niet betaalde tandarts-
rekening of een huurachterstand bij een 
verhuurder.   

• Schulden die zijn ontstaan in de periode 
tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. 

• Schulden die opeisbaar zijn. Dit bete-
kent dat de oorspronkelijke betalings-
termijn verlopen is. 

Waar kunt u private schulden indienen? 
Vanaf 5 januari 2022  kunt u uw private 
schulden online indienen via sbn.nl. Vindt u 
het echter lastig om uw private schulden on-
line  in te vullen?  Dan  is  het  vanaf 5 januari 
2022 ook mogelijk om een private schulden-
lijstformulier  te downloaden  via  www.sbn.
nl  zodat  u de  schuldenlijst  per post  kunt  in-

dienen.
Eindigt de pauzeknop op uw schulden op 
12 februari 2022? Dien uw private schul-
den dan vóór 12 februari 2022 in bij SBN. 
Als  uw  private schulden  namelijk  niet tij-
dig door u worden ingediend, dan kan het ge-
beuren dat schuldeisers (opnieuw) uw open-
staande schulden  gaan  invorderen. 

Wat kunt u  als gedupeerde ouder  doen? 
U kunt alvast beginnen met het verzamelen 
van alle documentatie van uw openstaande 
private schulden en achterstallige betalingen. 
Op deze manier kunt u vanaf 5 januari 2022 uw 
private schuldenlijst zo spoedig mogelijk in-
dienen.  Documentatie die u  bijvoorbeeld  al-
vast kunt verzamelen zijn facturen of fac-
tuurnummers,  bonnetjes  of  aanmaningen. 

Hulp nodig of meer weten?
U kunt ondersteuning krijgen bij: 
• het verzamelen van uw private schul-

den;  
• het invullen van  een  private  schulden-

lijstformulier; 
• het indienen van uw private schulden in 

het online loket Private Schulden. 

U kunt voor ondersteuning contact opnemen 
met het serviceteam van SBN  via www.sbn.
nl of met de gemeente via hersteloperatietoe-
slagen@velsen.nl.

Tenslotte kunt u de antwoorden op veel ge-
stelde vragen over  de  private schulden  aan-
pak ook nalezen op de website van de Belas-
tingdienst/Toeslagen 
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/nl/toeslagen/toeslagen). 

Gedupeerden toeslagena� aire kunnen private schulden 
indienen
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Winactie bij inzamelen 
kerstbomen dit jaar

Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren van kerstbomen 
niet alleen 50 cent, maar ontvangen ze ook een lootje 
waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen 
kunnen op 7 januari 2022 op acht plekken in Velsen 
worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 7 januari 2022 van 13:00 tot 17:00
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg nabij sporthal Zeewijk 
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen 

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen. Mochten de maatregelen strenger worden, zullen we communiceren of de 
inzameling nog steeds door kan gaan. De inzameling verloopt verder coronaproof.   

Waardering voor mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u mantelzorgwaardering 
aanvragen. Dit is een VVV-cadeaukaart 
van € 25.

U bent mantelzorger als u meer dan vier uur 
per week en langer dan drie maanden voor 
een ander zorgt, zonder dat u daarvoor wordt 
betaald. U kunt alleen mantelzorgwaardering 
aanvragen als de persoon voor wie u zorgt in 
de gemeente Velsen woont. Ook jonge man-
telzorgers kunnen de VVV-cadeaukaart aan-
vragen.

Mantelzorg waardering aanvragen
Aanvragen van de VVV-cadeaukaart is mo-
gelijk tot en met 31 december 2021 via www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering, via onder-

staande QR-code of telefonisch via Centrum 
Mantelzorg Socius (06-40728246). 

winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen. Mochten de maatregelen strenger worden, zullen we communiceren of de 
inzameling nog steeds door kan gaan. De inzameling verloopt verder coronaproof.   

De meesten van u hadden zich de feestdagen 
waarschijnlijk anders voorgesteld. De huidige 
lockdown vraagt opnieuw veel van u allemaal. 
De zorg, ondernemers, de politie, het onderwijs, 
de cultuursector, ouderen, kinderen en jonge-
ren, iedereen heeft op zijn eigen manier te ma-
ken met de huidige strenge maatregelen. Toch 
wensen we dat u in kleine kring samen fi jne 
kerstdagen heeft. We hopen dat 2022 een jaar 
wordt waarin corona steeds minder aanwezig 
is en u in goede gezondheid het normale leven 
weer kan oppakken.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Vanwege de coronacrisis kan er geen fysieke 
bijeenkomst in een van onze zeven woonkernen 
plaatsvinden om het nieuwe jaar in te luiden.
Daarom houdt burgemeester Frank Dales op 
zaterdag 1 januari 2022 om 14 uur een nieuw-
jaarstoespraak die live wordt uitgezonden via 
de lokale omroep RTV Seaport. 
Ook via de website www.rtvseaport.nl is de 
nieuwjaarstoespraak te volgen. Bent u niet in de 
gelegenheid om de toespraak live te volgen? De 
herhaling is regelmatig te zien vanaf 15 uur.



Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 23.12.2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Grahamstraat 219 te IJmuiden, ver-

groten 2e verdieping (12/12/2021) 
147781-2021

• Amperestraat 33 te IJmuiden, le-
galiseren bouwen opslagruimte 
(13/12/2021) 147846-2021

• Zwaanstraat 57 te IJmuiden, bouwen 
erker (13/12/2021) 148383-2021

• Kanaalstraat ong. t.o. #2 – Dok 01 te 
IJmuiden, afwijken bestemmingsplan 
voor 93 appartementen (17/12/2021) 
150531-2021

• Middenhavenstraat 35 te IJmuiden, 
verbouwen naar 2 bedrijfsruimten en 
plaatsen dakvenster en gevelkozijnen 
(17/12/2021) 150561-2021

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B 

en Wijkerstraatweg 119/121B te 
Velsen-Noord, bouwen verdieping 
en verbouwen naar 7 appartementen 
(17/12/2021) 150559-2021

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 29 te Sant-

poort-Zuid, slopen woning en bouwen 
nieuwe woning (16/12/2021) 149887-
2021

• Bleekersduin ong. fase 4 sectie F te 
Santpoort-Zuid, bouwen 40 apparte-
menten (17/12/2021) 150295-2021

Santpoort-Noord
• Burgemeester Weertsplantsoen 10 

A-E te Santpoort-Noord, kappen 9 bo-
men (16/12/2021) 149954-2021

• Molenstraat ong. te Santpoort-
Noord, het kappen van 15 bomen 
(16/12/2021)

• Vlugthovenstraat 11 (Gemeente-
lijk monument) te Santpoort-Noord, 
het verbouwen van een woning 
(17/12/2021) 150563-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Groeneweg 71 te IJmuiden, vervangen 

gevelbekleding (14/12/2021) 127595-
2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164 te Velsen-Noord, 

verbouwen 3 naar 4 appartementen 
en plaatsen dakkapellen (voor- en 
achterzijde) (14/12/2021) 125876-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 79 te Santpoort-

Noord, het bouwen van een aanbouw 
(zijkant en achterzijde) (16/12/2021) 

78974-2021

Driehuis
• Van den Vondellaan 80 te Driehuis 

NH, het plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde) (14/12/2021) 135146-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kanaalstraat 17 te IJmuiden, vervan-

gen kozijnen en plaatsen drie dakra-
men (14/12/2021) 98818-2021

• Velserduinweg 167 te IJmuiden, ver-
groten 1e en 2e verdieping (achterzij-
de) (14/12/2021) 135486-2021

• Lorentzstraat 4 te IJmuiden, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (14/12/2021) 
137221-2021

• Willebrordstraat  ong. (kavel 02) 
te IJmuiden, bouwen woning 
(16/12/2021) 122083-2021

• Warmenhovenstraat 4-6 te IJmuiden, 
legaliseren wijzigen 2 appartementen 
naar 4 appartementen (16/12/2021) 
124954-2021

Velsen-Zuid
• Thorbeckelaan 30 te Velsen-Zuid, 

plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(14/12/2021) 131297-2021

• Stelling 52 te Velsen-Zuid, vervangen 
woonark (16/12/2021) 90723-2021

Santpoort-Zuid
• Wüstelaan 48 te Santpoort-Zuid, kap-

pen boom (16/12/2021) 143811-2021
• Bloemendaalsestraatweg 75 te Sant-

poort-Zuid, vergroten dakkapel (voor-
zijde) (16/12/2021) 140532-2021

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 79 te Sant-

poort-Noord, bouwen entreeportaal 
(14/12/2021) 117308-2021

Driehuis
• Van Lenneplaan 30 te Drienhuis 

NH, vergroten woning (achterzijde) 
(14/12/2021) 134388-2021

Velserbroek
• De Zeiler 72 te Velserbroek, dichtzet-

ten voorportaal (16/12/2021) 135749-
2021

• Mathilde Wibautstraat 100 te Velser-
broek, plaatsen dakkapel achter(zijde) 
(16/12/2021) 114995-2021

Overige bekendmakingen 
Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hofste-
de, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Vel-
serbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en 
uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Afvalbrengstations gesloten
Met kerst zijn onze afvalbrengstations gesloten. Op kerstavond (24 dec) sluiten wij om 
17.00 uur. Maandag na kerst verwachten we een drukke dag. Op andere dagen staan onze 
collega’s ook voor u klaar. Check hier de openingstijden: www.hvcgroep.nl/afvalbrengsta-
tions

De HVC-app: een afval-
coach in uw broekzak
Nooit meer achter de vuilniswagen aan 
rennen, altijd inzicht in welke bak u uw 
afval kwijt kunt en weten waar de dichtst-
bijzijnde verzamelcontainers zijn? Met de 
nieuwe HVC-app kan het allemaal. Maar er 
is nog meer. De app geeft tips op maat pas-
send bij uw (woon)situatie. 

Afvalcoach in uw broekzak
Met de nieuwe handige HVC-app wordt af-
val scheiden nog leuker. In de nieuwe app 
vindt u alle hulpmiddelen zoals de afvalka-
lender, een overzicht van waar alle contai-
ners en afvalbrengstations in de buurt staan, 
actuele meldingen en de afvalwijzer met 
handige foto- en barcodescanner. En maak 
een account aan zodat u tips op maat krijgt 
om het afval scheiden makkelijk te maken. 

Ontwikkelingen in de app
De ontwikkelingen staan niet stil. De app zal 
volgend jaar worden uitgebreid met allerlei mo-
gelijkheden zoals nog meer op maat gemaakte 
informatie en een digitale afvalpas. Daarnaast 
wordt het in de toekomst ook mogelijk om in 
te zien hoe vol de verzamelcontainer bij u in de 
buurt is en of er eventueel storingen zijn. 
De app is beschikbaar voor Apple en Android 
gebruikers en is gratis te downloaden in de 
AppStore of via GooglePlay (zoek op HVC).

Afval met de 
feestdagen
Bakkie is helemaal klaar voor de 
feestdagen. Hij lust uw schillen, bot-
jes en andere etensrestjes wel rauw. 
Dan maken wij er weer groen gas en 
compost van. Meer info: www.hvc-
groep.nl/gft

Het afsteken van vuurwerk is net als 
vorig jaar komende jaarwisseling ver-
boden. Vuurwerk thuis bewaren kan ge-
vaarlijk zijn. Velsenaren en inwoners in 
de regio Kennemerland kunnen daarom 
hun vuurwerk op 27, 28, 29 en 30 decem-
ber inleveren op de gemeentewerf aan 
de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. 
Door op deze manier vuurwerk in te le-
veren ontlasten we de zorgsector en de 
hulpdiensten. 

Landelijk vuurwerkverbod 
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering 
een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil 
het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de 
enorme druk op de zorgprofessionals als 
gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het 
vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder 
bezoeken aan de spoedeisende hulp en min-
der spoedoperaties. Daarom verbiedt het ka-
binet net als vorig jaar het kopen en afsteken 
van vuurwerk. Gemeente Velsen heeft hier 
net als veel andere gemeenten lokaal ook nog 
het verbod op carbidschieten aan toegevoegd. 

Riskeer geen boete en een stra� lad
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is het 
afsteken van klein vuurwerk, zoals ster-
retjes en knalerwten (categorie F1), alleen 
toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt 
voor de omgeving. Iedereen van 12 jaar en 
ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door 
kopen en afsteken. Inwoners die illegaal 
vuurwerk bezitten, vervoeren of afsteken, 
kunnen een boete of gevangenisstraf krij-
gen. De boete voor het afsteken van vuur-
werk bedraagt 250 euro en een aantekening 
in het stra¦ lad. Jongeren tot 18 jaar kunnen 
bij minder zware overtredingen ook een 
Halt-straf krijgen. De gevangenisstra§ en bij 
afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kun-
nen fl ink oplopen.

Drive through
Het inleveren van vuurwerk kan van 27 tot 
en met 30 december tussen 10 uur en 15 uur 
op de gemeentewerf aan de Amsterdamse-
weg 10 in Velsen-Zuid. Ook als u te voet 
bent, bent u van harte welkom. Volg bij het 
inleveren de instructies van het personeel.

 Vuurwerkinleveractie 
Een tegen Eenzaamheid: Een klein gebaar kan het 
verschil maken
Veel mensen missen het contact met an-
deren, maar vinden het niet makkelijk 
om daar over te praten. Het coronavirus 
maakt dat ook dit jaar ingewikkeld. Een 
klein gebaar kan al verschil maken. 

Daarom is het belangrijk dat we extra naar el-
kaar omkijken, zodat niemand er alleen voor 
staat. 

Wethouder Marianne Steijn: “Eenzaamheid 
vindt vaak plaats achter gesloten deuren en 
treft niet alleen ouderen, maar ook veel jonge 
inwoners. Met Eén tegen eenzaamheid ma-
ken wij eenzaamheid zichtbaar. Vooral tij-
dens de feestdagen is het belangrijk om er 
voor elkaar te zijn. Dat kan op allerlei manie-
ren. Ik zou het een mooie afsluiting van het 
jaar vinden als we allemaal op onze eigen ma-
nier vereenzaming tegengaan.”

Wat kunt u doen?
Iedereen kan iets doen om de feestdagen 
voor anderen (en uzelf ) leuker te maken. Bij-
voorbeeld een kerstkaartje in de brievenbus, 

aanbellen voor een praatje, een extra portie 
van de kerstmaaltijd bereiden of een kopje 
ko¬  e of thee drinken met iemand. Kijk op 
www.eentegeneenzaamheid.nl wat u kunt 
betekenen.



Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen 

Hulp bij maken van prikafspraak boostervaccinatie
Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
vaccinatieafspraak tegen het coronavi-
rus? Bibliotheek Velsen en het Sociaal 
Wijkteam Velsen helpen u graag verder.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Bent u niet handig met een computer of tele-
foon? Het Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) kan u helpen met het maken van een 
vaccinatieafspraak. Kom langs tijdens het 
inloopspreekuur in de Bibliotheek Velsen. U 
hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om 
van deze service gebruik te maken. Het IDO 
helpt u graag verder. 

Bibliotheek locatie IJmuiden
Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden
Inloopspreekuren op dinsdag 11:00-12:00 
uur en donderdag 15:30-16:30 uur

Bibliotheek locatie Velserbroek
Maan Bastion 476, 1991RH Velserbroek
Inloopspreekuren op dinsdag 10:00-11:00 
uur en vrijdag 15:30-16:30 uur 

 Sociaal Wijkteam Velsen
Kunt u niet terecht bij het inloopspreekuur 
omdat u slecht ter been bent? Neem dan con-
tact op met Sociaal Wijkteam Velsen via 088 
8876970 of contact@swtvelsen.nl. Zij helpen 
u verder met het maken van uw vaccinatieaf-
spraak. 

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs (basisscholen, voortgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO) en
BSO dicht, in ieder geval t/m 9
januari. Uitzonderingen: praktijk -
onderwijs, examens en tentamens en
kwetsbare leerlingen.

Er is noodopvang voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen en
kinderen in kwetsbare positie. 

Kinderopvang open.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen 

toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval 
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.
Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.
Hoest en nies in 
je elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken, pretparken
dicht. Uitgezonderd bibliotheken,
georganiseerde dagbesteding en opvang
voor kwetsbare groepen en georgani -
seerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot
17.00 uur).

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijd drukte.

Ontvang max. 2 personen per dag.
Doe vooraf een zel�est. Voor de
periode 24 t/m 26 december en
tijdens de jaarwisseling: ontvang
max. 4 personen per dag. 
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepsvorming buiten: max. 2
personen. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling: max. 4 personen.

Werk thuis.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen t/m 12 jaar. 

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Contactberoepen

Het uitvoeren van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders, schoonheids -
specialisten en sekswerkers niet
toegestaan.

Sport

Binnensportlocaties dicht.
Topsporters en zwemlessen voor 
A, B of C- diploma uitgezonderd. 

Buitensportlocaties open tot
17.00 uur.
T/m 17 jaar: Georganiseerde
onderlinge wedstrijden en trainen
mogelijk zonder 1,5 meter.
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op
1,5 meter afstand.

18 december 2021

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. A�alen
en laten bezorgen mogelijk.

Hotels open, eten op kamer
toegestaan.

Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd professionele
sportwedstrijden (zonder publiek),
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter)
en weekmarkten. 

Reizen

Ga wijs op reis. Check altijd het
reisadvies van Buitenlandse Zaken
op www.wijsopreis.nl. 

Winkelen en boodschappen

Essentiële winkels (zoals
supermarkten, drogisterijen,
groente winkels en tankstations)
open.

Niet-essentiële winkels (zoals
kleding- en interieurwinkels) dicht,
a�alen en retourneren mogelijk tot
17.00 uur. 
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